
PRÁVO  SOBOTA 8. SRPNA 2020 STRANA 21FIRMA
PR

01
21

8
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Voda je základní podmínkou 
pro život na Zemi. Na naší plane-
tě je jí dostatek, 1400 milionů 
km2 a  zaujímá 70,8  % povrchu 
Země, jenom je nerovnoměrně 
rozdělena. V  mořích je 97  %, 
v ledovcích 2 % a na souši (v pů-
dě, v  řekách, v  atmosféře) jen 
necelé 1 %. Před deseti tisíci lety 
se z člověka lovce a sběrače stal 
zemědělec a  od té doby začal 
přetvářet krajinu. Vypaloval le-
sy, odvodňoval půdu a  začal 
ovlivňovat koloběh vody v příro-
dě. Pšenice a  ječmen, původem 
trávy ze savany, vyžadovaly vy-
sušit močály. Pokud to ale na vel-
ké ploše trvalo delší dobu, tak to 
mělo nedozírné následky na 
vodní režim. V  minulosti došlo 
mnohokrát k  zániku civilizací, 
které narušily obývané území 
tak, že je nedokázalo uživit 
a většinou s kolapsem koloběhu 
vody došlo ke kolapsu civilizace.

Příklady máme v zániku Su-
merské říše, ve starém Egyptě, 
u  společností ve Střední Asii 
a na Blízkém východě i u may-
ské kultury. Kontrast mezi pů-
vodní krajinou a  zkulturněnou 
byl dobře vidět již ve starověku 
v  Evropě na severní hranici 
Římské říše. V říši byla krajina 
z valné části odlesněná, zabyd-
lená a  zemědělsky obdělávaná, 
zatímco za severní hranicí byly 
hluboké lesy, močály a  hodně 
pršelo, jak víme z římských zá-
znamů. I  Blízký východ byl 
v minulosti porostlý duby, buky, 
borovicemi a cedry, než je lidé 
vykáceli. A to již císař Hadrián 
ve 2. stol. vydal zákaz kácení 
cedrových lesů.

Malý a velký  
koloběh vody

Voda má velkou tepelnou aku-
mulaci, rozvádí tepelnou energii 
z teplých oblastí do chladnějších, 
například Golfským proudem, 
a tím pomáhá vyrovnávat klima 
na Zemi. Globální koloběh vody 
je poháněn sluneční energií a má 
dva cykly. Velký vodní cyklus, to 
je horizontální přenos vody ve 
formě vodní páry z moří na souš, 
je v  podstatně nezávislý na lid-
ské činnosti a ovlivňuje ho hlav-
ně aktivita Slunce. Malý vodní 
cyklus, to je hlavně vertikální 
koloběh vody nad pevninou, je 
již lidskou činností silně ovliv-
něn. O tom, kolik vody z deště se 
zachytí v krajině a  zapojí se do 
malého vodního cyklu a  kolik 
ihned odteče zpět do moře, dnes 
z  podstatné části rozhodují lidé 
svojí činností. Již naši předkové 
to chápali a podle toho se k pří-
rodě chovali. Při kolonizaci za 
Přemyslovců se vysušovaly mo-
čály a  vypalovaly lesy. Aby ale 
tehdy zachovali zadržovací 
schopnost krajiny, tak začali bu-
dovat rybníky. Každá ves měla 
většinou na návsi svůj rybník, 
některé jich měly i  víc. Vědělo 
se, že zadržená voda v  rybníce 
pomůže lépe přečkat případné 
sucho. Ve středověku bylo více 
jak 3x víc rybníků než dnes, kte-
ré zadržely kolem pěti mi  liard 
m3 vody, zhruba tolik, jako dnes 
dokážeme zachytit v  rybnících 
a  všech přehradách dohromady. 
Až s nástupem průmyslové revo-
luce po roce 1750, kdy začal str-
mý nárůst obyvatel, se rybníky 
převáděly na zemědělskou půdu, 
aby se zajistila výživa většího 
počtu lidí.

Na našem území je dešťových 
srážek v podstatě dostatek. Vel-
ký cyklus přináší z  moře vody 

zhruba stálé množství, jde o to, 
že neumíme dešťovou vodu 
v krajině zadržet. Udává se, že 
z celkových srážek, které za rok 
spadnou, je větší množství, až 
65 %, z výparu vody nad pevni-
nou a  35–50  % je přineseno 
z  moře. Voda, která se vypaří 
nad krajinou, znovu spadne 
v podobě místních srážek a to se 
může několikrát opakovat, než 
odteče do moře. Proto je z ma-
lého vodního cyklu větší množ-
ství celkových srážek. To je ale 
za předpokladu, že malý vodní 
cyklus není narušen.

Stoupá spotřeba, 
snižuje se plocha  
pro vsak

S  rozvojem společnosti neu-
stále stoupá spotřeba vody v do-
mácnostech, v průmyslu a stou-
pá i  spotřeba v  zemědělství. 
Současná spotřeba v domácnos-
ti je skoro 100 l denně na osobu, 
to samé množství spotřebuje 
průmysl. V  zemědělství se za 
posledních sto let zvýšily výno-
sy 4x a  tím samozřejmě stoupl 
odběr vody. Na tvorbu 1 g bio-
masy je potřeba 8–9 g vody. 
Rostliny v  růstu tedy odeberou 
za den až 3 litry vody z m2, list-
naté stromy i víc. Na druhé stra-
ně se stále snižuje plocha pro 
vsak dešťové vody. Za posled-
ních 100 let se u nás snížila plo-
cha zemědělské půdy o  1 mil. 
ha, tj. o 20 %, a ta se přeměnila 
na zastavěné a  ostatní plochy. 
Z  celkových ročních srážek se 
v průměru na zemědělské půdě 
více   2/3 zachytí v krajině a 1/3 
odtéká po dešti do moře. U za-
stavěného meliorovaného území 
je to obráceně, více než 2/3 od-
tékají ihned z krajiny, což před-
stavuje každoroční ztrátu 
4,5 mld. m3 vody bez užitku, 
která potom v přírodě chybí. To 
je zhruba 10  % našich ročních 
srážek. Se stoupající spotřebou 
vody a  snižováním ploch pro 
vsak deště porušujeme v krajině 
malý cyklus, kdy se do moře 
vrací více vod, než z moře při-
jde. K  tomu nastalo v  posled-
ních letech období vyšších tep-
lot, čímž se zvýšil i  výpar. 
Z krajiny se postupně ztrácí vo-
da a  krajina začala vysychat. 
Tak tomu bylo během několika 
posledních let a ještě letos na ja-
ře. Problému se chopili ekolo-
gičtí alarmisté a  politici, hned 
z toho byla katastrofa a pětiset-
leté sucho. Příroda si ale často 
dokáže pomoci sama. Počasí se 
vrátilo k  normálu, přišel silně 
deštivý červen, přehrady se na-
plnily a půda má do 1 metru do-
statek vody a  naopak, někde 
jsou již problémy s  jejím nad-
bytkem. Samozřejmě doplnění 
spodní vody je větší problém 
a bude to trvat v případě přízni-
vých srážek delší dobu.

Dnes je v módě z nedostatku 
vody vinit současné zeměděl-
ství. Za socialismu byl v  kaž-
dém okrese zemědělský tajem-
ník KSČ, který zemědělcům 
nařizoval, jak mají hospodařit. 
Byli jsme rádi, že to po roce 
1990 skončilo. Dnes je ale tako-
vých chytrých daleko víc, Bru-
selem počínaje přes minister-
stva, různé úřady a ústavy až po 
množství nevládních organiza-
cí. Ti všichni vědí, jak mají ze-
mědělci hospodařit, nařizují, 
jak obdělávat pole, co a jak pěs-
tovat, jak velký má být hon, jak 
hnojit a  ošetřovat porosty, ale 

praktickou dlouholetou zkuše-
nost v  zemědělské prvovýrobě 
z nich nemá nikdo. A tak jeden 
zakazuje zimní orbu kvůli ero-
zi, další kritizuje, že se neorá, 
a  proto půda nezadržuje vodu. 
Současné zemědělství má jistě 
i svůj díl viny za současný stav, 
ale ono je to složitější, podstata 
je někde jinde a problém se musí 
řešit komplexně.

Navrátit vodu  
do krajiny

Již za Rakouska-Uherska naši 
předci pochopili, že s urbanizací 
krajiny se musí řešit voda, a za-
čali stavět přehrady. Zhruba za 
posledních 100  let se postavilo 
130 přehrad s  celkovou kapaci-

tou 3,5 mld. m3 vody, nejvíce od 
roku 1948 do roku 1990, kdy se 
postavilo 90 přehrad, včetně Vl-
tavské kaskády. V  průměru se 
každý rok uváděly dvě do provo-
zu. Od roku 1990 jsme novou 
nepostavili žádnou, jen diskutu-
jeme a  pořádáme semináře na 
nejvyšší úrovni. Stačí malé 
množství záporné bilance vody 
v  krajině, kdy více odteče, než 
z moře přijde, a když to trvá delší 
dobu, tak je z toho problém. Pro-
to musíme vyrovnat bilanci 
v krajině, abychom zastavili její 
vysychání. Dobudovat síť pře-
hrad a zajistit dostatek povrcho-
vé vody pro spotřebu obyvatel 
a  průmyslu. Souběžně musíme 
přestat čerpat podzemní vodu, 
protože kopat stále hlubší studny, 
to je cesta do horkých a suchých 
pekel. Přehrady v  povodí řek 
musíme dimenzovat tak, aby 
v  době sucha mohly nadlepšit 
průtok a  v  době povodní vodu 
zase zadržovat. Vzorem je Vltav-
ská kaskáda, která takto pomáhá 
polovině Čech. Zajistit propojení 
přehrad s  pitnou vodou, aby se 
mohlo zajistit zásobování povr-
chovou vodou v  celém státě. 
Podzemní vodu je potřeba ne-
chat přírodě, aby se vyrovnala 
bilance vody v krajině.

Voda z  nádrží povrchových 
vod neodčerpává vodu z malého 
vodního cyklu, protože byla za-
držena v době přebytku, kdy by 

odtekla do moře, naopak její po-
stupnou spotřebou a  vrácením 
do toků pomáháme průtokům 
v době sucha. Je potřeba legisla-
tivně a finančně podpořit na ce-
lém území výstavbu malých 
vodních děl, rybníků, poldrů 
a mokřadů k opětovnému zavod-
nění krajiny. V  investiční vý-
stavbě omezit další zábory ze-
mědělské půdy na minimum, 
zavést povinnost zachycovat 
dešťovou vodu k užití a ke vsa-
kování. Kde to není možné, pod-
mínit stavební povolení výstav-
bou odpovídajícího vodního díla 
v  jiné lokalitě. V  zemědělství 
zavést precizní zemědělství, kte-
ré sníží utuženost půd, a tím za-
jistí lepší vsak a  vyšší zásobu 
půdní vláhy. Zvýšit stavy živo-

čišné výroby ke zvýšení doplňo-
vání humusotvorné organické 
hmoty do půdy. Tím by se záro-
veň zvýšila její vodní kapacita 
a  také by se zlepšila struktura 
pěstovaných plodin o jeteloviny. 
S podporou státu obnovit provoz 
velkoplošných závlah na jižní 
Moravě a  v  Polabí. Při obnově 
lesů zachovat rozumné procento 
jehličnanů, které lépe zachycují 
vodu než listnáče a  mají i  její 
menší spotřebu při transpiraci. 
Zdravý jehličnatý les lépe zadr-
ží vlhkost ve svých spodních pa-
trech, protože velkou plochou 
jehličí zadrží sluneční záření 
v  korunách a  ve spodních pat-
rech je podstatně nižší teplota 
i v letních vedrech. Uvádí se, že 
u  zdravého lesa je až 400 tis. 
jehlic na m2, které při oboustran-
né vrstvě chlorofylu představují 
na 1 m2 až 4000 m2 plochy, kte-
ré si v případě potřeby dokážou 
nasát vodu do kořenů ze vzdušné 
vlhkosti. Naším problémem ne-
jsou zvýšené teploty. V  době 
Přemyslovců byla teplota vyšší 
o 2–3 st. C a bylo to období nej-
většího rozkvětu. Když se vrátí 
dostatek vody do přírody, zvýší 
se ozelenění krajiny a  zlepší se 
stav lesů, tak se sníží i  teplota, 
protože rostlinný pokryv pohltí 
více sluneční energie a využije ji 
k  transpiraci. Mnohá z  těchto 
opatření poslední vlády realizu-
jí, je ale třeba větší finanční, ale 

hlavně legislativní pomoc, aby si 
to vzala za své celá společnost.

Vliv koloběhu vody 
na globální klima

Na globální změnu počasí má 
pravděpodobně větší vliv kolaps 
koloběhu vody než CO

2
. Vodní 

pára je nejrozšířenější skleníko-
vý plyn, je jí ve vzduchu 1–4 %, 
až stokrát víc než CO

2
 (0,0383), 

a tím pádem více ovlivňuje tep-
lotu na Zemi. Například klima-
tologové uvádí, že v povodí Bo-
tiče na jihovýchodním okraji 
Prahy se snížila vlhkost a stoup-
la teplota v  létě o  2–3 stupně 
Celsia, protože více než 2500 ha 
zemské půdy bylo odvodněno 
a přeměnilo se v betonové plo-

chy skladů, obchodních řetězců 
a  dálničního okruhu. Na Zemi 
dopadá obrovské množství 
energie, za rok je to 180 000 TW, 
lidstvo spotřebuje za celý rok 
14 TW. Intenzita dopadu slu-
nečního záření na 1 m2 je 
1–3 kW. Zelený porost sice 
energii pohltí, ale spotřebuje ji 
na transpiraci, a tak působí jako 
chladicí jednotka. V  noci zase 
voda teplo předává do okolí, 
mraky v noci zabraňují vyzařo-
vání, čímž voda v krajině půso-
bí jako stabilizující faktor a tlu-
mí prudké výkyvy počasí. V ze-
lené krajině s  dostatkem vody 
jsou častější drobnější deště, za-
tímco v suchých oblastech s vel-
kými výkyvy teplot jsou srážky 
méně časté, ale o to intenzivněj-
ší. Oteplování Země postupuje 
s  rozšiřováním polopouští, 
a abychom zastavili její oteplo-
vání, tak je třeba vrátit zeleň 
a vodu do krajiny. Věnovat dale-
ko větší pozornost vodní stopě 
v  lidské činnosti než uhlíkové 
stopě, na kterou chceme vyna-
kládat v Zelené dohodě v rámci 
EU obrovské prostředky.

Největší problémy jsou v  ob-
lastech, kde již lidé po tisíce let 
narušují koloběh vody, což je na-
příklad Střední východ, severní 
Afrika a  Střední Asie. Tamější 
kultury zdevastovaly lesy, nad-
měrným chovem koz a ovcí nená-
vratně poškodily krajinu erozí. 

Jen za posledních 70 let se v těch-
to oblastech zvýšil počet lidí více 
než 4x. Takové zatížení nemůže 
žádná krajina vydržet. Pokrok ve 
zdravotnictví snížil úmrtnost dě-
tí, dříve z osmi dětí šest zemřelo, 
dnes je to obrácený poměr, ale 
nikdo tamním ženám nevysvět-
lil, že musí mít jen tři děti, a ne 
osm. Nyní se divíme, že se do 
Evropy valí miliony těchto lidí.

Dnes je jeden z největších ce-
losvětových problémů nárůst lid-
ské populace. Před 10 tisíci lety, 
kdy vzniklo zemědělství, bylo na 
Zemi 10 mil. lidí. Trvalo to 10 ti-
síc let, než byla v roce 1800 první 
miliarda, dnes je nás 7,5 miliardy 
a v roce 2050 nás má být 11 mld. 
Většina populace již žije ve měs-
tech, ale s  masivní urbanizací 
dochází ke vzniku megaměst, 
kde žijí desítky milionů lidí. Tyto 
městské aglomerace jdou do sto-
vek kilometrů a přetvářejí celou 
krajinu. Zelenou přírodu vytlaču-
je asfalt a beton, voda po dešti se 
rychle odvede z krajiny, která se 
ve slunečním žáru rozpálí, zvy-
šuje se teplota a  krajina se po-
stupně mění v polopoušť. Pokud 
nechceme, aby došlo ke kolapsu 
naší kultury, tak musíme změnit 
náš styl života. Jestliže v  minu-
losti města vytlačila přírodu a ze-
leň z krajiny, tak se nyní musíme 
naučit pustit přírodu a  zeleň do 
měst zpět. Dnes už umíme beto-
nové plochy ve městech převést 
na zelené stěny a střechy. Umíme 
zachytit dešťovou vodu tak, aby 
se příroda a zeleň mohly do měst 
vrátit zpět. Obyvatelé takového 
stylu bydlení si již dokážou sami 
vypěstovat některé potraviny, na-
příklad zeleninu. Ověřuje se její 
pěstování v  mnohapodlažních 
hydroponních kontejnerech, kte-
ré mají minimální nárok na plo-
chu a  přitom zásobí zeleninou 
celé hotelové komplexy přímo na 
místě spotřeby.

Dnes s  rozvojem vědy a  no-
vých technologií má lidstvo ne-
bývalé možnosti napravit naše 
chyby z minulosti, abychom za-
jistili udržitelné prostředí pro 
všechny formy života, které se 
na Zemi vyvinuly. Když bude-
me chtít, tak na to máme dost sil 
a  prostředků, pokud jen trochu 
snížíme výdaje na zbrojení. Zá-
padní společnost ale začíná upa-
dat, a  v  poslední době se nám 
dokonce zbláznila, řeší nepod-
statné pseudoproblémy jako 
gen der, MeToo, LGBT, BLM, 
a tak nám nezbývá než jen dou-
fat, že se nezblázní i  Východ, 
který, jak se zdá, přebírá štafetu 
vývoje. Je třeba přestat strašit 
katastrofickými scénáři zele-
ných šílenců, začít používat 
zdravý rozum a  řešit podstatné 
problémy ku prospěchu celého 
lidstva, nejen pro úzké skupiny.

Ing. Josef Kubiš, Agro Jesenice,
člen představenstva AK ČR

 Kolaps koloběhu vody je kolapsem civilizace
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